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Podstawy prawe: 

 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.). 

2. Rozporządzenie MEN  z dnia 16.08.2018r. w sprawie doradztwa zawodowego. 

3. Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające, Karta Nauczyciela. 
 

 

 
I. Informacje i cele ogólne programu 

 
1. Działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasach I-VI szkół podstawowych obejmują orientację zawodową, która ma na celu zapoznanie 

uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich 
zainteresowao i uzdolnieo. 

2. Działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII szkół podstawowych mają na celu wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich 
do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowao, uzdolnieo i predyspozycji 
zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy. 

3. Doradztwo zawodowe w klasach I-VI jest  realizowane na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, natomiast w 
klasach VII-VIII na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego , na zajęciach z doradztwa zawodowego oraz na zajęciach 
związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

4. Doradztwo  zawodowe prowadzone jest także poprzez zajęcia z wychowawcą klasy oraz poprzez wizyty zawodoznawcze. 
5. Ważnym elementem opisywanych działao jest również prowadzenie akcji informacyjnych kierowanych do uczniów, rodziców, nauczycieli, 

wychowawców. 
6. WSDZ określa również formy wsparcia rodziców w związku z podejmowaniem przez ich dzieci decyzji edukacyjno – zawodowych. 

7. Na podstawie WSDZ tworzony jest szczegółowy program realizacji działao zawartych w systemie na dany rok szkolny.  

 
 
 



 

3 

 

 
 

II. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego na poszczególnych etapach edukacji 
A. Klasy I-III 

 
 

1. POZNANIE WŁASNYCH ZASOBÓW – uczeo: 
1.1 opisuje swoje zainteresowania i określa, w jaki sposób może je rozwijad 
1.2 prezentuje swoje zainteresowania na forum; 
1.3 podaje przykłady różnorodnych zainteresowao ludzi; 
1.4 podaje przykłady swoich mocnych stron w różnych obszarach; 
1.5 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych. 
 
2. SWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY – uczeo: 
2.1 odgrywa różne role zawodowe w zabawie; 
2.2 podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym i dalszym otoczeniu oraz opisuje podstawowa 
specyfikę pracy w wybranych zawodach; 
2.3 opisuje, czym jest praca i omawia jej znaczenie w życiu człowieka (na wybranych przykładach); 
2.4 omawia znaczenie zaangażowania różnych zawodów w kształt otoczenia, w którym funkcjonuje;  
2.5 opisuje role zdolności i zainteresowao w wykonywaniu danego zawodu; 
2.6 posługuje sie przyborami, narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny. 
 
3. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIE PRZEZ CAŁE ZYCIE – uczeo: 
3.1 uzasadnia potrzebę uczenia sie i zdobywania nowych umiejętności; 
3.2 wskazuje treści, których lubi sie uczyd; 
3.3 wymienia różne źródła wiedzy i podejmuje próby korzystania z nich. 
 
4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE DECYZJI EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH – uczeo: 
4.1 opowiada, kim chciałby zostad i co chciałby robid; 
4.2 planuje swoje działania (lub działania grupy), wskazując na podstawowe czynności/zadania niezbędne 
do realizacji celu; 
4.3próbuje samodzielnie podejmowad decyzje w sprawach związanych bezpośrednio z jego osoba. 
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B. Klasy IV-VI 

 
1.POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW - uczeo: 
1.1 określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz kompetencje; 
1.2 wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzinach życia; 
1.3 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia swoje działania, formułując wnioski na przyszłośd; 
1.4 prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec innych osób z zamiarem 
zaciekawienia odbiorców. 
 
2. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY - uczeo: 
2.1 wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady zawodów charakterystycznych dla 
poszczególnych grup, opisuje różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową 
specyfikę pracy w zawodach; 
2.2 opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu człowieka; 
2.3 podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe; 
2.4 posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób 
twórczy i niekonwencjonalny; 
2.5 wyjaśnia rolę pieniądza we współczesnym świecie i jego związek z pracą. 
 
3. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE - uczeo: 
3.1 wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, korzystając ze znanych mu przykładów, 
oraz omawia swój indywidualny sposób nauki; 
3.2 wskazuje przedmioty szkolne, których lubi się uczyd; 
3.3 samodzielnie dociera do informacji i korzysta z różnych źródeł wiedzy. 
 
4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE DECYZJI 
EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH - uczeo: 
4. 1 opowiada o swoich planach edukacyjna-zawodowych; 
4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując szczegółowe czynności i zadania 
niezbędne do realizacji celu; 
4.3 próbuje samodzielnie podejmowad decyzje w sprawach związanych bezpośrednio 
lub pośrednio z jego osobą. 
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C. Klasy VII-VIII 

 
1.POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW - uczeo: 
1.1 określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadao zawodowych; 
1.2 rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, 
predyspozycje zawodowe); 
1.3 dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej informacji 
o sobie wynikających z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł; 
1.4 rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjno-zawodowych; 
1.5 rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadao 
zawodowych i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej; 
1.6 określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich 
realizacji; 
1.7 określa własną hierarchię wartości i potrzeb. 
 
2. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY - uczeo: 
2.1 wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane 
zawody, uwzględniając kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich 
uzyskiwania; 
2.2 porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami 
pracodawców; 
2.3 wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy, 
z uwzględnieniem regionalnego i lokalnego rynku pracy; 
2.4 uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka; 
2.5 analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy; 
2.6 wskazuje wartości związane z pracą i etyką zawodową; 
2.7 dokonuje autoprezentacji. 
 
 
 
 
 



 

6 

 

 
 
3. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE - uczeo: 
3.1 analizuje oferty szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych pod względem możliwości 
dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji; 
3.2 analizuje kryteria rekrutacyjne do wybranych szkół w kontekście rozpoznania własnych 
zasobów; 
3.3 charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji 
pozaformalnej i nieformalnej; 
3.4 określa znaczenie uczenia się przez całe życie. 
 
4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE DECYZJI EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH - uczeo: 
4.1 dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy 
wsparciu doradczym; 
4.2 określa cele i plany edukacyjno-zawodowe, uwzględniając własne zasoby; 
4.3 identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno -zawodowej 
i wyjaśnia, w jakich sytuacjach korzystad z ich pomocy; 
4.4 planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając konsekwencje podjętych 
wyborów. 
 
 
 

III. Realizatorzy WSDZ i ich zadania 

 

Realizatorami WSDZ są  wszyscy członkowie rady pedagogicznej. Do ich zadao należy: 
 

Doradca zawodowy/koordynator: 

 wspiera uczniów w określaniu mocnych strony, predyspozycji, zainteresowao i uzdolnieo z wykorzystaniem ankiet, testów, rozmów indywidualnych 

  pomaga uczniom w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej 

  prowadzi zajęcia grupowe z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego 

  wspiera członków rady pedagogicznej w realizacji działao związanych z doradztwem zawodowym 
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  prowadzi spotkania indywidualne dotyczące wyboru szkoły, zawodu 

 systematycznie diagnozuje zapotrzebowanie uczniów, rodziców i nauczycieli na działania związane z doradztwem zawodowym 

 prowadzi akcje informacyjne skierowane do uczniów, rodziców dotyczące zagadnieo związanych z wyborem szkoły i zawodu  

 współpracuje z pobliskimi szkołami ponadpodstawowymi  w zakresie prezentacji praktycznej nauki zawodu 

 współpracuje z pobliskimi przedsiębiorstwami w zakresie prezentacji praktycznego wykorzystania zdobytej w szkole wiedzy 

 współpracuje z dyrektorem szkoły, realizując zadania związane z orientacją zawodową i doradztwem zawodowym 

 wspólnie z innymi nauczycielami, a w szczególności wychowawcami przygotowuje corocznie plan realizacji WSDZ 

 planuje, koordynuje, monitoruje oraz promuje działania związane z doradztwem zawodowym podejmowane przez szkołę  
we współpracy z wychowawcami, nauczycielami.  
 
Wychowawcy: 

 określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów 

  prezentują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści nauczania z treściami programowymi orientacji zawodowej i doradztwa   
       zawodowego 

  włączają do swoich planów wychowawczych zagadnienia z zakresu orientacji zawodowej i realizują je podczas godzin wychowawczych 

 współpracują z rodzicami w zakresie planowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej ich dzieci;  

  współpracują z doradcą zawodowym.  
 

              Nauczyciele przedmiotów, w tym edukacji wczesnoszkolnej: 

 określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów 

 nawiązują podczas realizacji treści nauczania swojego przedmiotu do zagadnieo programowych orientacji zawodowej  

 współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizowania zajęd orientacji zawodowej 

 przygotowują uczniów do udziału w konkursach np. zawodoznawczych 

 prowadzą koła zainteresowao, zajęcia dodatkowe  

 organizują w sali edukacji wczesnoszkolnej kąciki zawodoznawcze, wystawy i gazetki  

 współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami  w zakresie orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego  
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IV. Podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji działao 
 

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczną nr 4 

 Międzyszkolny Ośrodek Wspierania Aktywności Zawodowej 

 Centrum Kształcenia Praktycznego 

 Szkolny Ośrodek Kariery przy ul. Brucknera 10 we Wrocławiu 

 Ochotniczy  Hufiec Pracy 

 Ośrodek  Rozwoju Edukacji 

 Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe 

 Uczelnie  wyższe 

 Szkoły ponadpodstawowe 

 Przedsiębiorstwa, instytucje bankowe 

 

 

V. Ewaluacja 
 

Ewaluacji  będzie podlegad roczny program realizacji WSDZ. Pedagog, psycholog  we współpracy z nauczycielami zbierze informacje dotyczące 
realizacji programu i podda je analizie.   
 
Załączniki 
Programy doradztwa zawodowego na dany rok szkolny. 
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Załącznik nr 1 do  Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego 
 

Program doradztwa zawodowego na rok szkolny 2018/2019 

TREŚCI PROGRAMOWE  

Z ZAKRESU 
DORADZTWA 
ZAWODOWEGO 

 TEMATYKA DZIAŁAO /  
ODDZIAŁ 

 

METODY I FORMY REALIZACJI DZIAŁAO TERMINY REALIZACJI 

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

/UDZIAŁ RODZICÓW 
UCZNIÓW/ 

DZIAŁANIA OGÓLNOSZKOLNE 

POZNAWANIE 

WŁASNYCH ZASOBÓW 

Poznajemy indywidualne 
style uczenia się / I-VI 

 

Zdiagnozowanie potrzeb uczniów, 

zbadanie  indywidualnych stylów 

uczenia się uczniów za pomocą 

platformy „Indywidualni” , poznanie 

mocnych stron, skutecznych metod i 

technik nauczania w oddziałach 

Wrzesieo 2018 

 

 

 

 

Wychowawcy we 
współpracy z rodzicami 
uczniów 

 

 

Międzynarodowy Dzieo 

Kropki / I-VI 

Obchody święta twórczości i 

kreatywności 

14 września 2018 Wszyscy nauczyciele, 

wychowawcy 

Festiwal Talentów / I-VI Prezentujemy na forum szkoły  swoje  14  - 22 lutego 2019 Zespół ds. uzdolnieo, 
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mocne strony w różnych obszarach wychowawcy 

ŚWIAT ZAWODÓW I 

RYNEK PRACY 

25  Urodziny Szkoły  - Dzieo 

Patrona / I-VI 

 

 Poznajemy zawody związane z 

lotnictwem           

 

14-22 luty 2019 Wychowawcy klas 

Światowy  Dzieo Książki / I-VI 

 

Zapoznanie z zawodami : pisarz, 

ilustrator, korektor, edytor, wydawca, 

bibliotekarz, introligator 

25 Kwietnia 2019 Wychowawcy klas, świetlic, 

nauczyciele biblioteki 

SKO – współpraca z bankiem / 

I-VI 

Prezentacja zawodów związanych z 

bankowością, wycieczka do banku, 

poznanie zasad działalności placówki 

Cały rok szkolny Pola Furmanek-Jankowska-

opiekun SKO 

POZNAWANIE 

WŁASNYCH ZASOBÓW  

 

RYNEK EDUKACYJNY I 

UCZENIE SIĘ PRZEZ 

CAŁE ŻYCIE 

 

PLANOWANIE 

WŁASNEGO ROZWOJU I 

Projekt ogólnoszkolny 

"Drzewo spełnionych 

marzeo”  ( współpraca z 

rodzicami, instytucjami) / I-VI 

 Praca w grupie / Projekt ogólnoszkolny 15 X 2018 - 14 II 

2019 

Zespół kierowniczy, 

wychowawcy,  
wszyscy nauczyciele, 
rodzice , instytucje z 
którymi klasa podejmie 
współpracę 
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PODEJMOWANIE 

DECYZJI EDUKACYJNO-

ZAWODOWYCH 

 

DZIAŁANIA W RAMACH EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 

TREŚCI PROGRAMOWE  

Z ZAKRESU 
DORADZTWA 

ZAWODOWEGO 

 TEMATYKA DZIAŁAO / 
ODDZIAŁ 

METODY I FORMY REALIZACJI DZIAŁAO 
/ KLASA 

TERMINY REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

/UDZIAŁ RODZICÓW 
UCZNIÓW/ 

ŚWIAT ZAWODÓW I 

RYNEK PRACY 

 

„Poznajemy zawody naszych 

rodziców” / I-II 

 

Prezentacja ciekawych zawodów przez 
zaproszonych rodziców 

Cały rok 

 

Wychowawcy kl. I i II  we 
współpracy z rodzicami 
uczniów 

 

„Zawody pod lupą”/ I-II 

 

 

 

Przybliżenie dzieciom tajników 
poszczególnych zawodów poprzez 
wyjścia do pobliskich miejsc pracy 

Cały rok 

 

Wychowawcy kl. I i II  we 
współpracy z rodzicami 
uczniów 

 

Poznawanie specyfiki zawodu 
aktora, rolnika, pilota 
wycieczek/ III 

Spotkania, wycieczki, prezentacje Wrzesieo, 
Październik, 
Czerwiec 

Wychowawcy kl. III  we 
współpracy z rodzicami 
uczniów 
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PLANOWANIE 

WŁASNEGO ROZWOJU I 

PODEJMOWANIE 

DECYZJI EDUKACYJNO-

ZAWODOWYCH 

 

„Bezpieczny uczeo” I-II 
 Uczymy się uczyd /pedagog/ 

 O chlebie /rolnik, piekarz/ 

 Las w kolorach jesieni /leśniczy/ 

 Co gra w duszy muzyka? 

 Skarby ukryte w ziemi /górnik/ 

 Krok po kroku idą święta 
/pisarz/ 

 Nowy rok /astronom/ 

 Cztery żywioły – ogieo /strażak, 
ratownik medyczny/ 

 Dziś są moje urodziny /kucharz, 
cukiernik/ 

 Cztery żywioły – powietrze 
/pilot/ 

 Wynalazki zmieniają świat 
/kosmonauta/ 

 Bawimy się w filmowców i 
radiowców /reżyser, redaktor, 
scenograf, aktor, 
charakteryzator/ 

 Kiedy dorosnę /farmaceuta, 
krawiec/ 

 Majowe święta /artysta malarz/ 

 Woda /marynarz/ 

 

Wrzesieo 

Wrzesieo 

Wrzesieo 

Październik 

Listopad 

Grudzieo 

 

Styczeo 

Styczeo 

 

 

Luty 

 

Marzec 
 

Wychowawcy  kl. III we 
współpracy z rodzicami 
uczniów 
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Marzec 

 

Marzec 

  

 

Kwiecieo 

 

Maj 

Czerwiec 

 

DZIAŁANIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

TREŚCI PROGRAMOWE  

Z ZAKRESU 

DORADZTWA 

ZAWODOWEGO 

 TEMATYKA DZIAŁAO / 
ODDZIAŁ 

METODY I FORMY REALIZACJI DZIAŁAO 

 

TERMINY REALIZACJI 

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

/UDZIAŁ RODZICÓW 
UCZNIÓW/ 

ŚWIAT ZAWODÓW I 

RYNEK PRACY 

Rozbudzanie pasji 

zainteresowao zawodowych 

podczas spotkao z ludźmi o 

Organizowanie spotkao Cały rok 

 

Wychowawcy we 
współpracy z rodzicami 
uczniów 
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różnych zawodach 

 - Zawody pod lupą / I-IV 

 

 

 

 

Niewiadomska, Gorzelak, 
Masłyka, Pawlina,  

Lech, Karpioska, Kurek 

DZIAŁANIA W RAMACH KOMISJI HUMANISTYCZNEJ 

TREŚCI PROGRAMOWE  

Z ZAKRESU 
DORADZTWA 
ZAWODOWEGO 

 TEMATYKA DZIAŁAO / 
ODDZIAŁ 

METODY I FORMY REALIZACJI DZIAŁAO 

 

TERMINY REALIZACJI 

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

/UDZIAŁ RODZICÓW 
UCZNIÓW/ 

ŚWIAT ZAWODÓW I 

RYNEK PRACY 

 

Poznaj mój zawód 

 

 

 Zapraszanie przedstawicieli różnych 

grup zawodowych 

 

Cały rok szkolny 

 

 

Humaniści 

ŚWIAT ZAWODÓW I 

RYNEK PRACY 

Rozwijanie kompetencji 
miękkich 

Współpraca w grupie, empatia, 

obowiązkowośd itd. na lekcjach j. 

polskiego, historii i lekcjach twórczości. 

Cały rok szkolny Humaniści 

DZIAŁANIA W RAMACH KOMISJI JĘZYKÓW OBCYCH 

 

TREŚCI PROGRAMOWE   TEMATYKA DZIAŁAO / METODY I FORMY REALIZACJI DZIAŁAO TERMINY REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE 
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Z ZAKRESU 
DORADZTWA 
ZAWODOWEGO 

ODDZIAŁ 

 

  /UDZIAŁ RODZICÓW 
UCZNIÓW/ 

ŚWIAT ZAWODÓW I 

RYNEK PRACY 

 

 

Projekt,, Advent und 

Weihnachten in Deutschland”  

Projekt,, In Kleinwelka” 

 

 

Obserwacja pracy przewodnika 

turystycznego 

 

Grudzieo 2018 

 

Maj 2019 

 

 

V.Szewczyk 

 

PLANOWANIE 

WŁASNEGO ROZWOJU I 

PODEJMOWANIE 

DECYZJI EDUKACYJNO-

ZAWODOWYCH 

 

Mapa karier 

 

 

 

Zapoznanie uczniów z interaktywną 

“Mapą karier” 

 Monika Kapuśniak 

Marcin Bednarkiewicz 

Anna Dzierżanowska-
Słowik 

PLANOWANIE 
WŁASNEGO ROZWOJU I 
PODEJMOWANIE 
DECYZJI EDUKACYJNO-
ZAWODOWYCH 

 Zajęcia z przedsiębiorczości z klasą 6a 

 

 

Uzależnione od 
dostępności 
warsztatów 

 

Joanna Pietruszewska 
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ŚWIAT ZAWODÓW I 

RYNEK PRACY 

 

Zawody Rozmowy o preferencjach zawodowych 

i specyfice poszczególnych zawodów w 

trakcie nauki nazw zawodów 

 

Cały rok szkolny Wszyscy nauczyciele 

DZIAŁANIA W RAMACH KOMISJI MATEMATYCZNEJ 

TREŚCI PROGRAMOWE  

Z ZAKRESU 
DORADZTWA 
ZAWODOWEGO 

 TEMATYKA DZIAŁAO / 
ODDZIAŁ 

 

METODY I FORMY REALIZACJI DZIAŁAO 

 

TERMINY REALIZACJI 

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

/UDZIAŁ RODZICÓW 
UCZNIÓW/ 

PLANOWANIE 
WŁASNEGO ROZWOJU I 
PODEJMOWANIE 
DECYZJI EDUKACYJNO-
ZAWODOWYCH 

Moje plany na przyszłośd - 
poznajemy różne zawody 

 

 

W trakcie rozwiązywania zadao 

charakteryzowanie zawodów w nich 

przedstawionych. 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

Cała komisja 

ŚWIAT ZAWODÓW I 

RYNEK PRACY 

 

Moje plany na przyszłośd - 
poznajemy różne zawody 

 

Uczniowie przygotowują informacje na 

temat różnych zawodów, przedstawiają 

je swoim kolegom na zajęciach z 

wychowawcą 

10 min prezentacje 
dwa razy w miesiącu 
na zajęciach z 
wychowawcą, 
podsumowanie w 

A.Jakubowska 

M. Niedziela 
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LUB 

spotkania z rodzicami uczniów / 

odwiedziny ciekawych miejsc pracy 
rodziców 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czerwcu 

DZIAŁANIA W RAMACH KOMISJI SPORTOWEJ 
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TREŚCI PROGRAMOWE  

Z ZAKRESU 
DORADZTWA 
ZAWODOWEGO 

 TEMATYKA DZIAŁAO / 
ODDZIAŁ 

 

METODY I FORMY REALIZACJI DZIAŁAO 

 

TERMINY REALIZACJI 

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

/UDZIAŁ RODZICÓW 
UCZNIÓW/ 

POZNAWANIE 

WŁASNYCH ZASOBÓW  

 

Kształtowanie umiejętności 
komunikowania się, 
autoprezentacji, radzenie 
sobie ze stresem 

 Przeprowadzenie prezentacji na 

wybrane tematy związane ze sportem, 

promocją zdrowia 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele 
wychowania fizycznego 

PLANOWANIE 
WŁASNEGO ROZWOJU I 
PODEJMOWANIE 
DECYZJI EDUKACYJNO-
ZAWODOWYCH 

 Wykorzystanie aktywnych metod pracy 

na lekcjach wychowania fizycznego oraz 

zajęciach pozalekcyjnych 

 

Cały rok szkolny 

 

Wszyscy nauczyciele 
wychowania fizycznego 

 

Organizacja imprez szkolnych i 
międzyszkolnych 

 

Wdrażanie do kreatywnej pracy w 
zespole 

-wyrabianie szacunku dla siebie i innych 

-rozwijanie przedsiębiorczości przez 
uczniów 

(Kompetencje: Inicjatywnośd i 

przedsiębiorczośd) 

Cały rok szkolny 

 

Wszyscy nauczyciele 
wychowania fizycznego 
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 Wyrabianie u uczniów pozytywnych 

postaw wobec sportu i aktywności 

ruchowej 

Cały rok szkolny 

 

Wszyscy nauczyciele 
wychowania fizycznego 

 

POZNAWANIE 

WŁASNYCH ZASOBÓW  

 

Prowadzenie przez uczniów 
„Tablicy Sportu” 

Nanoszenie aktualnych wyników 

sportowych z wybranych dyscyplin w 

imprezach: Mistrzostwa Europy, 

Mistrzostwa Świata, Liga Europy 

 

Cały rok szkolny Koordynator Ryszard 
Jakubowski 

DZIAŁANIA W RAMACH KOMISJI PRZEDMIOTÓW INFORMATYCZNO-ARTYSTYCZNYCH 

TREŚCI PROGRAMOWE  

Z ZAKRESU 
DORADZTWA 
ZAWODOWEGO 

 TEMATYKA DZIAŁAO / 
ODDZIAŁ 

 

METODY I FORMY REALIZACJI DZIAŁAO 

 

TERMINY REALIZACJI 

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

/UDZIAŁ RODZICÓW 
UCZNIÓW/ 

ŚWIAT ZAWODÓW I 

RYNEK PRACY 

 

RYNEK EDUKACYJNY I 

UCZENIE SIĘ PRZEZ 

CAŁE ŻYCIE 

 

Dział Malowanie na ekranie. 

Nie tylko proste rysunki w MS 

Paint. / kl.IV 

Nie daj się wciągnąd w sied. O 

bezpieczeostwie w Internecie. 

/kl.IV 

 

Zaprezentowanie pracy grafika 

komputerowego 

 

 

Kształtowanie umiejętności 

bezpiecznego poruszania się w 

cyberprzestrzeni i umiejętności radzenia 

sobie w sytuacjach zagrożenia. 

Omówienie pracy w ramach fundacji 

 

Październik 2018 

 

 

 

Luty 2019 

 

 

Nauczyciele informatyki 
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PLANOWANIE 

WŁASNEGO ROZWOJU I 

PODEJMOWANIE 

DECYZJI EDUKACYJNO-

ZAWODOWYCH 

 

 

 

 

Dział - Z kotem za pan brat. 

Programujemy w Scretchu. 

/kl.IV 

 

Komórki do szeregu. W 

świecie tabel. / Kl.V 

 

Krótkie historie. Podróż z 

przygodami. /Kl.V 

 

 

Przygotowanie filmu 

przygodowego. / kl. V 

 

Praca z dokumentem 

tekstowym. -/ kl. VI 

 

 Wykonujemy obliczenia w 

arkuszu kalkulacyjnym. Budżet 

Helpline i innych organizacji 

pomagających osobom dotkniętym 

cyberprzemocą 

 

 

Zaprezentowanie zawodu programisty 

komputerowego 

 

 

 

Kształtowanie umiejętności planowania 

- tworzenie planu tygodnia w 

dokumencie MS Word, 

Kształtowanie umiejętności 

prezentowania swoich prac, wystąpieo 

publicznych; 

 

 

kształtowanie umiejętności pracy 

zespołowej, zaprezentowanie zawodów 

związanych z animacją komputerową; 

 

kształtowanie umiejętności 

 

 

 

 

 

 

 

Kwiecieo 2019 

 

 

 

 

 

Październik 2019 

 

 

 

Marzec 2019 
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domowy. /kl. VI  redagowanie i formatowanie CV w 

programie MS Word; 

kształtowanie umiejętności planowanie 

wydatków w arkuszu MS Excel; 

 

 

 

Kwiecieo/maj 2019 

 

 

 

 

 
Październik/ listopad 
2018 

 

 

Marzec 2019 

ŚWIAT ZAWODÓW I 

RYNEK PRACY 

 

 

Poznajemy zawody 

 

 

prezentowanie w postaci filmów/ 

prezentacji multimedialnych podczas 

zajęd różnych zawodów związanych z 

tematyką zajęd 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

Wszyscy członkowie 
komisji 
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DZIAŁANIA W RAMACH KOMISJI PRZYRODNICZEJ 

TREŚCI PROGRAMOWE  

Z ZAKRESU 
DORADZTWA 
ZAWODOWEGO 

 TEMATYKA DZIAŁAO / 
ODDZIAŁ 

 

METODY I FORMY REALIZACJI DZIAŁAO 

 

TERMINY REALIZACJI 

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

/UDZIAŁ RODZICÓW 
UCZNIÓW/ 

ŚWIAT ZAWODÓW I 

RYNEK PRACY 

 

Budowa i czynności życiowe 

organizmów. / V 

 

 

Zaprezentowanie zawodu biochemika, 

biotechnologa, dietetyka, zoologa, 

fizjologa, trenera; 

Wrzesieo 2018 Nauczyciel biologii 

 

 

 

 

 

 Wirusy, bakterie, protisty i 

grzyby / V 

 

Omówienie zawodów: systematyk, 

lekarz np. internista, mikrobiolog, 

wirusolog, mykolog; 

 

Listopad 2018 Nauczyciel biologii 

 

Różnorodnośd roślin. -   Omówienie zawodów: botanik, Marzec 2019 Nauczyciel biologii 
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omówienie zawodów: botanik, 

dendrolog, leśnik, ekolog, 

sadownik, rolnik / V 

 

dendrolog, leśnik, ekolog, sadownik, 

rolnik; 

 

 

Obserwujemy pogodę. / IV 

 

Omówienie zawodów: prezenter 

pogody, meteorolog; 

 

Październik 2018 Nauczyciel przyrody 

Jaka rolę ogrywa układ 

krwionośny? /IV 

 

Zaprezentowanie zawodu lekarza 

kardiologa; 

 

Marzec 2019 Nauczyciel przyrody 

Jak oddychamy? / IV 

 

Zaprezentowanie zawodu lekarza 

pulmonologa 

Marzec 2019 Nauczyciel przyrody 

Mapa i skala. - 

zaprezentowanie zawodu 

kartografa./ V 

Zaprezentowanie zawodu kartografa; Wrzesieo 2018 Nauczyciel geografii 

 

 

 

Krajobraz miejsko - Zaprezentowanie zawodu górnika, Luty 2019 Nauczyciel geografii 
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przemysłowy Wyżyny Śląskiej.  

/V 

hutnika 

Krajobraz nadmorski 

Wybrzeża Słowioskiego. /V 

 

 

 

Omówienie zawodów: rybak, hotelarz, 

ichtiolog; 

Marzec 2019 Nauczyciel geografii 

DZIAŁANIA W RAMACH KOMISJI NAUCZYCIELI RELIGII 

TREŚCI PROGRAMOWE  

Z ZAKRESU 
DORADZTWA 
ZAWODOWEGO 

 TEMATYKA DZIAŁAO / 
ODDZIAŁ 

 

METODY I FORMY REALIZACJI DZIAŁAO 

 

TERMINY REALIZACJI 

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

/UDZIAŁ RODZICÓW 
UCZNIÓW/ 

ŚWIAT ZAWODÓW I 

RYNEK PRACY 

 

 

Zapoznanie uczniów z różnymi 
zawodami na lekcjach religii,  

Kl. I tematy:  

 

 

 

Bóg dał nam życie – lekarz. 

Pismo Święte jest Bożą księgą – lektor. 

Szanujemy kościół i święte znaki – 
architekt. 

Święty Mikołaj uczy nas dobroci – 
pracownik pomocy społecznej. 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

Ks. Łukasz Ulas 

Katarzyna Walkowiak 

Katarzyna Wojtowicz 

Małgorzata Aszkiełowicz - 
katecheci w klasach w 
których uczą 
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kl.IItematy  

Z Mędrcami kłaniamy się Jezusowi – 
król i władca. 

Pan Jezus pomaga chorym – 
pielęgniarka. 

Jezus chce byd z nami ukryty w chlebie – 
Ostatnia Wieczerza – Kapłan. 

Radośnie śpiewamy "Alleluja" – 
śpiewak. 

Wyrażam miłośd do mojej mamy – 
różne zawody naszych mam – np. 
Kucharka. 

Bóg chce zbawienia każdego człowieka 
– misjonarz. 

 

Bóg jest w naszej szkole. – nauczyciel, 
pracownicy szkoły 

Kościół miejscem spotkania z Bogiem. - 
kapłan, kościelny, organista 

Jezus kocha ludzi i czyni dla nich cuda. - 
rybak, piekarz 

Narodzenie Pana Jezusa. - pasterze 
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Jestem ofiarny na wzór Jezusa. - 
wolontariusz 

W Wielkim Poście łączymy się z 
cierpieniem Jezusa. - dentysta 

Niedziela Palmowa. - florysta 

Wielkanoc - Niedziela 
Zmartwychwstania Paoskiego. - 
strażnicy 

Jezus zmartwychwstały karmi swoim 
Ciałem. - rolnik, młynarz 

Nasze wakacje z Bogiem. - kierowca 
autobusu, autokaru 

 

Katecheza Pana Jezusa i Apostołów – 
nauczyciel, katecheta. 

Pan Jezus jest Dobrym Pasterzem – 
pasterz. 

Jezus chce, abyśmy szanowali rzeczy 
swoje i cudze – sprzedawca. 

Pan Jezus jest wśród nas – Boże 
Narodzenie – cieśla. 
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Kl. III tematy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pan Jezus pokazuje nam drogę powrotu 
do Ojca – syn marnotrawny – rolnik. 

Książeczka – nasz modlitewnik na drogę 
życia – pisarz. 

Z Chrystusem składamy Bogu dary – 
praca w różnych zawodach – np. 
kierowca. 

Pan Jezus przemienia chleb w swoje 
Ciało, a wino w swoją Krew – piekarz. 

Medalik znakiem miłości do Matki Bożej 
– złotnik, jubiler. 

Jezus i ja na wakacjach – misjonarz. 

 

 

W poszukiwaniu ogrodu Eden – 
opowiadanie o szczęściu. - ogrodnik 

Egipt – kraina urodzaju i ziemia niewoli. 
– zarządca, magazynier, budowniczy 

Grób Nieznanego Żołnierza – miejsce 
wdzięczności bohaterom. – żołnierz 
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Kl. IV tematy 

 

 

 

 

 

 

 

Sąd Boży – gmach sprawiedliwości. – 
sędzia, adwokat, prokurator 

Ponownie Nazaret – rodzinny dom 
Jezusa. – cieśla, stolarz 

Jezioro Genezaret – uciszenie burzy. – 
żeglarz, rybak 

Lourdes – troska o chorych. – lekarz, 
pielęgniarka 

Wieczernik – ofiara z samego siebie. - 
piekarz 

Więzienna cela – moc modlitwy. – 
strażnik więzienny 

Afryka i Azja – Ewangelia na kraocach 
świata. - misjonarz 

 

Biblia księga spotkao z Bogiem – 
historyk 

Bóg Stwórca świata – geolog 

Do kogo jestem podobny – lekarz 

Braciszkowie skrzydlaci i czworonożni 
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Kl. V tematy 

 

 

 

przyjaciele – ekologia św. Franciszka – 
ekolog 

Józef i jego bracia – sztuka przebaczenia 
– rolnik 

Daniel dochowuje wierności Bogu i 
obyczajom – dietetyk 

Ostatni pierwszymi – pasterze u żłóbka 
– pasterz 

Św. Józef – milczący opiekun – cieśla 

Szymon z Cyreny – przypadkowy 
przechodzieo – wolontariusz  

Św. Brat Albert – byd jak chleb – piekarz 

 

 

Zyski i straty budowniczych – wieża 
Babel – budowniczy 

Chodzid po wodzie – próba wiary – 
rybak 

Skarbonka – co wart gromadzid, a co 
rozdawad? – bankier 
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Kl. VI tematy 

 

Konfesjonał – kto słucha spowiedzi? – 
ksiądz 

Słowo zasiewem królestwa -  
przypowieśd o siewcy – rolnik 

Talenty – Madre gospodarowanie – 
tancerz, malarz 

Wiatr i ogieo – znaki mocy z wysoka  - 
strażak 

Dla królestwa niebieskiego – ksiądz, 
siostra zakonna i zakonnik – siostra 
zakonna i zakonnik 

Zycie oddane za Boga i Ojczyznę – 
żołnierz 

Gwiazda betlejemska – niezwykły 

przewodzik, przewodnik 
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DZIAŁANIA W RAMACH WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE 

TREŚCI PROGRAMOWE  

Z ZAKRESU 

DORADZTWA 

ZAWODOWEGO 

 TEMATYKA DZIAŁAO / 
ODDZIAŁ 

 

METODY I FORMY REALIZACJI DZIAŁAO 

 

TERMINY REALIZACJI 

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

/UDZIAŁ RODZICÓW 
UCZNIÓW/ 

ŚWIAT ZAWODÓW I 

RYNEK PRACY 

 

POZNAWANIE 
WŁASNYCH ZASOBÓW 

 

RYNEK EDUKACYJNY I 

UCZENIE SIĘ PRZEZ 

CAŁE ŻYCIE 

 

PLANOWANIE 

WŁASNEGO ROZWOJU I 

PODEJMOWANIE 

DECYZJI EDUKACYJNO-

ZAWODOWYCH 

Refleksja na temat hierarchii 
wartości w życiu jak: 
wzajemna pomoc, wspólna 
praca , pieniądz, miłośd itd,/ 
 Klasy IV  
 
 
 
  Znaczenie dobrych manier w 
życiu: w domu, w szkole, w 
pracy / klasy IV 

 
 Jakie umiejętności można 
zdobyd w rodzinie i w  jakich 
zawodach mogą byd one 
przydatne / klasy V 
 
 
Konflikty - jak je 
rozwiązywad?/ Klasy VI  

 

 Praca w grupach: układanie kryształu 
domowych  wartości,  

 

Pogadanka o gospodarowaniu 
pieniędzmi i umiejętności oszczędzania 

 

  

 

Metoda kuli śniegowej,   prezentacja 
wniosków 

 

 

Refleksja uczniów na temat własnych 
umiejętności i zdolności, praca w 
grupach : dopasowywanie umiejętności 

Październik 2018 

 

 

 

 

Styczeo 2019 

 

Wrzesieo 2018 

 
 
 

 

Październik 2018 

Nauczyciel WDŻ 
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  Co się w życiu liczy, czyli 
plany małe i duże - Rola 
określania celów i planowania 
w życiu.   / Klasy VI  

do zawodów 

 

Jak mówid, jak słuchad? (mapa 
mentalna), pięd kroków rozwiązania 
konfliktu (drzewko decyzyjne). . Zawód: 
mediator- jakie powinien mied cechy i 
umiejętności.  

 

Zadanie z tabelą: moje marzenia, co 
muszę zrobid, kiedy?, 

 

 

 

 

 

 

Styczeo 2019 

 

DZIAŁANIA W RAMACH ZESPOŁU DS.POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ 

TREŚCI PROGRAMOWE  

Z ZAKRESU 
DORADZTWA 
ZAWODOWEGO 

 TEMATYKA DZIAŁAO / 
ODDZIAŁ 

 

METODY I FORMY REALIZACJI DZIAŁAO 

 

TERMINY REALIZACJI 

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

/UDZIAŁ RODZICÓW 
UCZNIÓW/ 

POZNAWANIE 
WŁASNYCH ZASOBÓW 

Kształtowanie kompetencji 
kluczowych:  umiejętnośd 
uczenia się, kompetencje 

Prowadzenie zajęd  z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej (zajęcia 

Cały rok szkolny Psycholodzy, pedagodzy 
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RYNEK EDUKACYJNY I 

UCZENIE SIĘ PRZEZ 

CAŁE ŻYCIE 

 

PLANOWANIE 

WŁASNEGO ROZWOJU I 

PODEJMOWANIE 

DECYZJI EDUKACYJNO-

ZAWODOWYCH 

 

społeczne i obywatelskie, 
świadomośd i ekspresja 
kulturalna   

 

 

rozwijające umiejętności uczenia się, 

korekcyjno-kompensacyjne). 

 

Prowadzenie zajęd wychowawczych, 

integracyjnych  i profilaktycznych z 

zespołami klasowymi, apele. 

 

Prowadzenie Wolontariatu Szkolnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

Psycholodzy, pedagodzy 

 

 

 

Psycholodzy, pedagodzy 

 

RYNEK EDUKACYJNY I 

UCZENIE SIĘ PRZEZ 

CAŁE ŻYCIE 

 

PLANOWANIE 

WŁASNEGO ROZWOJU I 

Kształtowanie kompetencji 
przyszłości: inteligencja 
emocjonalna – umiejętnośd 
budowania relacji,  
kreatywnośd, adekwatne 
poczucie własnej wartości, 
świadomośd swoich mocnych 
stron, inteligencja społeczna 

Prowadzenie zajęd  indywidualnych i 

grupowych z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej (zajęcia 

rozwijające kompetencje emocjonalno-

społeczne, zajęcia rewalidacyjne). 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

Psycholodzy, pedagodzy 
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PODEJMOWANIE 

DECYZJI EDUKACYJNO-

ZAWODOWYCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzenie zajęd wychowawczych, 

integracyjnych  i profilaktycznych z 

zespołami klasowymi, apele. 

 

Prowadzenie Wolontariatu Szkolnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

Psycholodzy, pedagodzy 

 

 

 

 

Psycholodzy, pedagodzy 

 

 

DZIAŁANIA W RAMACH GODZIN WYCHOWAWCZYCH 

TREŚCI PROGRAMOWE  TEMATYKA DZIAŁAO / METODY I FORMY REALIZACJI DZIAŁAO TERMINY REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE 
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Z ZAKRESU 
DORADZTWA 
ZAWODOWEGO 

ODDZIAŁ 

 
  /UDZIAŁ RODZICÓW 

UCZNIÓW/ 

ŚWIAT ZAWODÓW I 

RYNEK PRACY 

 

Moje plany na przyszłośd - 
poznajemy różne zawody / IV-
VI 

 

 

 

Uczniowie przygotowują informacje na 

temat różnych zawodów, przedstawiają 

je swoim kolegom na zajęciach z 

wychowawcą 

Cały rok szkolny 

 

Wychowawcy kl. IV-VI 

RYNEK EDUKACYJNY I 

UCZENIE SIĘ PRZEZ 

CAŁE ŻYCIE 

 

PLANOWANIE 

WŁASNEGO ROZWOJU I 

PODEJMOWANIE 

DECYZJI EDUKACYJNO-

ZAWODOWYCH 

 

Uczymy się odpowiedzialności 
za efekty własnej nauki, 
planujemy swoją pracę / IV-VI 

Praca w grupach, prezentacja 
multimedialna, plakat, dyskusja 

Październik 2018 Wychowawcy kl. IV-VI 

PLANOWANIE 

WŁASNEGO ROZWOJU I 

Aktywnie i kreatywnie 
planujemy czas wolny z 

Praca w grupach, prezentacja 
multimedialna, plakat, dyskusja 

Styczeo 2019 Wychowawcy kl. IV-VI 
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PODEJMOWANIE 

DECYZJI EDUKACYJNO-

ZAWODOWYCH 

zachowaniem zasad 
bezpieczeostwa / IV-VI 

ŚWIAT ZAWODÓW I 

RYNEK PRACY 

 

Poznajemy zasady 
odpowiedzialnego i 
bezpiecznego korzystania 
z zasobów dostępnych w sieci. 
/ IV-VI 

Praca w grupach, prezentacja 
multimedialna, plakat, dyskusja 

Marzec 2019 Wychowawcy kl. IV-VI 

POZNAWANIE 
WŁASNYCH ZASOBÓW 

 

Wybieram zawód/ kl. IV-VI Zastosowanie narzędzi diagnostycznych 
i materiałów dydaktycznych 
wspomagających proces rozpoznawania 
predyspozycji i zainteresowao 
zawodowych uczniów  

Listopad- czerwiec Wychowawcy kl.IV-VI 

Psycholog, pedagog 

RYNEK EDUKACYJNY I 

UCZENIE SIĘ PRZEZ 

CAŁE ŻYCIE 

 

Wstępna orientacja 
zawodowa. Testy 
diagnostyczne - omówienie 
zasad gry. /  V 

Omówienie na godzinie wychowawczej 
zasad gier online dotyczących 
predyspozycji zawodowych: Progra - 
labirynt zawodów, Perspektywy 
edukacyjno-zawodowe. 

Wrzesieo 2018 M.Gumienna 

 

Ewaluacja 
 

Pedagodzy i psycholodzy we współpracy z koordynatorami poszczególnych komisji zbiorą informacje dotyczące realizacji programu i poddadzą 
je analizie. Efektem będzie sprawozdanie z podjętych działao. 
 
 
Data: 17.10.2018 r. 

Opracowanie: Dagmara Nowicka-Sójka, Renata Barsznica-Kalinowska 
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